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สวัสดีครับ พบกันอีกครั้ง สําหรับ FSCT News ฉบับเดือน
พฤษภาคมครับ
ผมขอเรี ย นให ท  า นสมาชิ ก ได ท ราบว า ชสอ. กํ า หนดจั ด การ
ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 ในวันเสารที่ 4 มิถุนายน ณ หอง
รอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร ศูนยแสดงสินคาและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ผมขอเชิญสหกรณสมาชิกโปรด
แตงตั้งผูแทนสหกรณไปยัง ชสอ. ตามกําหนด ซึ่ง ชสอ. จะรับผิดชอบ
คาพาหนะเดินทาง และคาลงทะเบียนของผูแทนสหกรณ สหกรณละ 1
ทาน และใหสิทธิผเู ขาสังเกตการณฟรี 1 ทานในสวนคาลงทะเบียน สําหรับ
ในปนี้ผมไดหมดวาระการเปนประธานกรรมการ จึงตองมีการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ 1 คน (อยูในตําแหนงตามวาระ 1 ป) และกรรมการ
ดําเนินการ 9 คน (ลําดับที่ 1-8 อยูในตําแหนงตามวาระ 2 ป และลําดับ
ที่ 9 อยูในตําแหนงตามวาระ 1 ป) และผูตรวจสอบกิจการ 3 คน (อยูใน
ตําแหนงตามวาระ 1 ป) ซึ่ง ชสอ. ไดดําเนินการประกาศรับสมัครรับเลือก
ตั้งตามตําแหนงดังกลาว โดยปดรับสมัครไปแลวเมื่อวันที่ 28 เมษายน
และได ป ระกาศหมายเลขผู  ส มั ค รทุ ก ตํ า แหน ง ไปเรี ย บร อ ยแล ว ท า น
ผูแทนสหกรณสมาชิกสามารถตรวจสอบรายละเอียดไดจากประกาศ
ในเว็บไซตของ ชสอ. และพิจารณาเลือกคนดี มีความรูความสามารถ โปรด
อยาเลือกคนทีใ่ ชเงินซือ้ เสียงเขามาบริหาร ชสอ. นอกจากนีย้ งั มีการมอบโล
เกียรติคุณแกสหกรณออมทรัพยที่สนับสนุนการใชธุรกรรมกับ ชสอ. มาก
ที่สุด สหกรณออมทรัพยดีเดน นักสหกรณดีเดน ชมรมสหกรณออมทรัพย
ดีเดน และผลงานนวัตกรรมดีเดน ซึง่ ดําเนินการคัดเลือกโดย ชสอ. สามารถ
ตรวจสอบรายชื่อไดที่ www.fsct.com หรือ FSCT News ฉบับนี้ครับ
การดํ า เนิ น งานของ ชสอ. ตลอดปที่ผานมา คณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดที่ 43 ไดบริหารงานตามนโยบาย โดยยึดหลักการ และ
อุดมการณสหกรณ สงผลให ณ สิ้นปบัญชี 2558 (ณ วันที่ 31 มีนาคม
2559) ชสอ. มีจํานวนสหกรณ 1,071 สหกรณ มีสินทรัพยรวม 97,995
ลานบาท และสามารถบริหารสินทรัพยที่มีอยูใหเกิดกําไรสุทธิ 1,119
ลานบาท ซึ่งคาดวาจะจายเงินปนผลไดไมนอยกวาปที่แลว คือ 5.80%
และเงินเฉลี่ยคืน 3.80%
ผมขอเชิญชวนสหกรณทุกประเภทที่มีเงินลงทุนหรือถือไวเพื่อ
รอการจายแกสมาชิก สามารถบริหารเงินทุน อยางมีประสิทธิภาพ โดย
ซื้อตั๋วสัญญาใชเงินหรือเงินฝากประจํากับ ชสอ. ซึ่งสามารถลงทุนได
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว สหกรณใดสนใจลงทุนกับ ชสอ. ติดตอไดที่
ฝายเงินทุน โทร 0 2496 1199 ตอ 108 –111 และสําหรับสหกรณ
ออมทรัพยทขี่ าดสภาพคลองตองการเงินสําหรับใหบริการสมาชิกก็สามารถ
ใชบริการสินเชื่อกับ ชสอ. ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สหกรณใดสนใจสามารถ
สอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายสินเชื่อ โทร 0 2496 1199 ตอ 212 - 216,
223 ครับ ทําธุรกรรมกับ ชสอ. มั่นคง ปลอดภัย เงินหมุนเวียนอยูในระบบ
สหกรณ ผลตอบแทนเพื่อสมาชิกอยางแทจริง
ทายนี้ ผมขอขอบคุณสหกรณสมาชิกไดใหความรวมมือ และ
มอบความไววางใจ ใหการสนับสนุน ชสอ. ดวยดีมาโดยตลอด
แลวพบกันใหมในฉบับหนา สวัสดีครับ
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คณะผูบริหาร ชสอ.
ศึกษาดูงานดานสหกรณระหวางประเทศ

นายเอนก นาคดิลก นายชุมพล คําปา และดร.วิวัฒน
แดงสุภา รองประธานกรรมการ นําคณะกรรมการดําเนินการ
ที่ ป รึ ก ษา ผู  ต รวจสอบกิ จ การและคณะ จํ า นวน 29 คน
เดินทางไปศึกษาดูงานดานสหกรณระหวางประเทศ ระหวางวันที่
6-15 มีนาคม 2559 ณ ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
สาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐสโลวัค สาธารณรัฐฮังการี และ
สาธารณรัฐเช็ก
โดยคณะได เ ดิ น ทางเข า ศึ ก ษาดู ง านที่ Raiffeisen
Zentralbank Österreich AG (RZB) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559
ณ ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งเปนหนวยงานหลักของกลุม
RZB ทีก่ อ ตัง้ ขึน้ ในป พ.ศ. 2470 มีสาํ นักงานใหญอยูท กี่ รุงเวียนนา
RZB เปนธนาคารที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 3 ของออสเตรีย และ
เปนศูนยกลางหรือหนวยงานชั้นนําของกลุมธนาคารRaiffeisen
ออสเตรีย (Raiffeisen Banking Group : RBG) RBG แสดงให
เห็นถึงการเปนหนึง่ ในสีข่ องตลาดการเงินการธนาคารในออสเตรีย
ที่มีสาขามากที่สุด ประมาณ 2,100 สาขา และมีพนักงานมากกวา
29,000 คน
RBG มีโครงสราง 3 ระดับ ประกอบดวย
ระดับที่ 1 ธนาคาร Raiffeisen
ระดับที่ 2 ธนาคาร Raiffeisen ระดับภูมิภาค (รวมจาก
แตละจังหวัด)
ระดับที่ 3 RZB
นอกจากนี้ ยังเปนอันดับ 1 ในการเปนผูนํานวัตกรรม
ดานธนาคารออนไลน (Online Banking) และธนาคารทางโทรศัพท
มือถือ (Mobile Banking) ในออสเตรีย และสื่อสังคมออนไลน
ซึ่งมีสมาชิกใน Facebook จํานวน 250,000 ราย
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ธนาคารออนไลน (Online Banking) มีลกู คาออนไลน
1.5 ลานคน (สวนแบงการตลาด 40% ในออสเตรีย) และลูกคา
ที่เขาสูระบบในแตละวันประมาณ 750,000 ราย
ธนาคารทางโทรศั พ ท มื อ ถื อ (Mobile Banking)
เปนการทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือ ซึ่งในป พ.ศ.
2558 มีลูกคาประมาณ 500,000 คน ทําธุรกรรมทางการเงินทาง
โปรแกรม “Raiffeisen.MeineBank”
นอกจากนี้ ยังมี Raiffeisen Bank International (RBI)
คือ ธนาคารในเครือ RZB ที่มีขนาดใหญที่สุดใน RZB โดยกําเนิด
จากการควบรวมสวนงานธุรกิจหลักของ RZB กับเจาของผูถือหุน
Raiffeisen International Bank – Holding AG
ปจจุบัน RBI มีลูกคากวา 1,000 รายในออสเตรีย และ
เปนธนาคารชั้นนําในระดับสากลในกลุมประเทศยุโรปตะวันออก
และยุโรปกลางซึ่งมีสาขามากที่สุด โดยมีสาขาที่ใหบริการกวา
30 ประเทศ รวมถึงมีหุนในตลาดหลักทรัพยของเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย
คณะผู  บ ริ ห าร ชสอ. ยั ง ได ไ ปทั ศ นศึ ก ษาและเข า
เยี่ยมชมเกี่ยวกับประวัติศาสตร ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
ความสวยงามของเมือง และสถานที่สําคัญตางๆ ใน 5 ประเทศ
แถบยุโรปตะวันออก (สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐ
ออสเตรีย สาธารณรัฐสโลวัค สาธารณรัฐฮังการี และสาธารณรัฐเช็ก)
อาทิเชน พระราชวังเชรินนบรุนนในกรุงเวียนนา กรุงบราติสลาวา
กรุงบูดาเปสต กรุงปราก และเมืองมิวนิก เปนตน

ชสอ. เขาตรวจเยี่ยมการกอสรางอาคาร
กิจกรรมสหกรณนักเรียน
โรงเรียน ตชด.บานควนตะแบก จ.พัทลุง

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ
ประธานกรรมการ พร อ มด ว ย
นายสมยศ เสาวคนธ รอยตํารวจตรี
จรัส แสงวรรณลอย กรรมการ
ดําเนินการ และนายนลทวัช สมาธิ
รองผู  จั ด การใหญ ชสอ. เข า ตรวจเยี่ ย ม
การกอสรางอาคารกิจกรรมสหกรณนกั เรียน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานควนตะแบก ซึ่ง ชสอ. สนับสนุนงบประมาณใน
การกอสรางจํานวน 495,000 บาท เพื่อ
เปนการสนับสนุนโครงการในพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และใหนักเรียนใชเปนสถานที่
เรียนรูและฝกปฏิบัติดานการสหกรณ เมื่อ
วันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานควนตะแบก อําเภอ
ปาพะยอม จังหวัดพัทลุง

ประธานกรรม ชสอ. และ ACCU เขาเยี่ยมเยือนสหกรณ
และรวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ACCU
สมาคมสมาพันธสหกรณออมทรัพยและเครดิตในเอเชีย (Association of Asian
Confederation of Credit Unions: ACCU) ไดจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ครั้งที่ 84 ของ ACCU ขึ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม Taw Win Garden ประเทศ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร โดยดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ.
และในฐานะประธานกรรมการ ACCU เขารวมการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ACCU
ครั้งนี้ดวย ซึ่งกอนวันจัดประชุมไดเขาเยี่ยมชมกิจการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนภายในประเทศ
สําหรับระเบียบวาระการประชุม ไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งกอน การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก และ CEO ของ ACCU การเตรียมงานจัดการประชุม
สัมมนาทางวิชาการ (Asian Credit Union Forum) ป 2016 และประชุมใหญ ACCU ณ ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี การอนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณป 2016/2017 ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบตั งิ านปงบประมาณ
ปจจุบันของฝายจัดการ ACCU และการพิจารณากําหนดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งตอไป
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ชสอ. จัดสัมมนาสมาชิกภาคตะวันออกและภาคกลาง

ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพิธเี ปดโครงการสัมมนา
ชสอ. พบสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกและภาคกลาง พรอมทั้งบรรยายในหัวขอ นโยบาย
การบริหารงาน ชสอ. โดยมี พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์ ประธานกรรมการเชื่อมโยงเครือขายฯ ชสอ.
กลาวรายงาน นายณฐกร แกวดี ประธานชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก และนายสุรตั น
จันทรวนั เพ็ญ ประธานชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง กลาวตอนรับและรับมอบเงินสนับสนุน
การจัดสัมมนาชมรมละ 200,000 บาท โดย ชสอ. รวมกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก
และภาคกลาง จัดโครงการสัมมนาขึ้นเพื่อใหส หกรณออมทรัพยในภาคไดรับทราบภารกิ จ
ของ ชสอ. ดานตางๆในการพัฒนาสหกรณ การสราง
ความเข ม แข็ ง ให กั บ สหกรณ ส มาชิ ก และเป น การ
เสริมสรางความรวมมือและสัมพันธภาพอันดีรวมกัน
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร
จอมเทียน พัทยา โดยมีผูเขารวมสัมมนากวา 200 คน

ชสอ. เยี่ยมเยือน

สอ. จังหวัดชลบุรี

พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์ พรอมดวย นายเสกสรรค โสภารัตน กรรมการดําเนินการ
ชสอ. เขาเยี่ยมเยือนสหกรณออมทรัพยมณฑลทหารบกที่ 14 จํากัด สหกรณออมทรัพย
ร.21 พัน 3 รอ. จํากัด สหกรณออมทรัพยพยัคฆนอย จํากัด สหกรณออมทรัพย
ป.พัน 21 รอ. จํากัด สหกรณออมทรัพย ร.21 รอ. จํากัด สหกรณออมทรัพยทหารเสือ
จํากัด และสหกรณออมทรัพยกรมทหารราบที่ 21จํากัด เพื่อใหขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559
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คลินิคกฎหมาย
โดย.. นายณฐกร แกวดี กรรมการดําเนินการ ชสอ.

การบังคับคดี
สหกรณ ที่ ป ล อ ยเงิ น กู  พิ เ ศษให แ ก ส มาชิ ก เพื่ อ ซื้ อ
อสังหาริมทรัพยเปนที่อยูอาศัย โดยใหสมาชิกนําบานพรอม
ที่ดินมาจํานองเปนหลักประกันการกูยืม เงินกูพิเศษที่สมาชิก
ไดกูยืมจึงเปนหนี้ประธาน สวนหนี้จํานองประกันการกูยืม
ถือเปนหนี้อุปกรณ ตราบใดที่สมาชิกยังไมผิดนัดชําระหนี้
สหกรณจะฟองรองบังคับคดีไมได แตหากสมาชิกผิดนัดชําระ
งวดใดงวดหนึ่ง ถือวาหนี้จํานองถึงกําหนดชําระแลว สหกรณ
ก็มีอํานาจฟองรองบังคับคดี เพื่อเอาทรัพยสินที่จํานองออก
ขายทอดตลาด และนําเงินมาชําระใหแกสหกรณตอไป
ปญหาที่มักเกิดกับสหกรณที่รับจํานองก็คือ กรณีที่
สมาชิกผูกูเปนหนี้บุคคลภายนอกแลวผิดนัดชําระหนี้จนถูก
เจาหนี้ภายนอกฟองรองบังคับคดีเอากับทรัพยสินที่นํามา
จํ า นองไว กั บ สหกรณ โดยเจ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี (จพค.)
จะสงหมายบังคับคดีใหสหกรณสงโฉนดที่ดินของสมาชิกผูกู
ไปยัง จพค. ตามระยะเวลาที่กําหนด และในหมายบังคับคดี
มักมีคําถามใหสหกรณตัดสินใจดวยวา จะให จพค. ขายทอด
ตลาดทรัพยสินจํานองแบบติดจํานอง หรือ ปลอดจํานอง
ความแตกตางระหวางการขายทอดตลาดแบบติด
จํานอง กับ ปลอดจํานอง คือ
 การขายแบบติดจํานอง สิทธิจาํ นองจะติดไปกับ
ทรัพยสินจํานอง ดังนั้นผูซื้อทรัพยสินจากการขายทอดตลาด

(ตอนที่ 4)
ต อ งรั บ ผิ ด ชอบหนี้ จํ า นองด ว ย การขายทอดตลาดแบบนี้
จะไดราคาตํ่า เพราะผูซื้อตองไถถอนจํานอง หรือหากสมาชิก
ผูกูผิดนัดชําระหนี้ สหกรณก็มีสิทธิฟองรองบังคับคดีเอากับ
ทรัพยสินจํานอง ซึ่งผูซื้อจากการขายทอดตลาดเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์
 การขายแบบปลอดจํานอง การขายทอดตลาด
แบบนี้จะไดราคาสูงกวาแบบติดจํานอง เพราะผูซื้อจะได
ทรัพยสินจํานองไปโดยปลอดจํานอง ประเด็นปญหาวา จพค.
จะจ า ยเงิ น ที่ ไ ด จ ากการขายอย า งไร ระหว า งเจ า หนี้ ต าม
คําพิพากษากับสหกรณซงึ่ เปนเจาหนีจ้ าํ นอง โดยหลักกฎหมาย
แลวสหกรณซึ่งเปนเจาหนี้บุริมสิทธิ์ และเปนเจาหนี้มีประกัน
จะไดรับชําระหนี้กอนเจาหนี้รายอื่นๆ
ในทางปฏิบัติ สหกรณซึ่งเปนเจาหนี้จํานองจะยื่น
ขอรับชําระหนี้จาก จพค. โดยตรงไมได สหกรณตองยื่น
คํารองตอศาลเพื่อขอรับชําระหนี้จํานองตามยอดหนี้คงเหลือ
และที่ สํ า คั ญ หนี้ จํ า นองนั้ น ต อ งถึ ง กํ า หนดชํ า ระแล ว ด ว ย
การยื่นคํารองขอรับชําระหนี้จํานอง มี 2 วิธี คือ
1. สหกรณผูรับจํานองยื่นคํารองขอตอศาลกอนเอา
ทรัพยสินออกขายทอดตลาด เพื่อ จพค. จะไดดําเนินการโดย
ถูกตองตามเจตนาของสหกรณ
2. สหกรณผูรับจํานองยื่นคํารองขอตอศาลหลังเอา
ทรัพยสนิ ออกขายทอดตลาด ศาลทําการไตสวนและชอบทีจ่ ะ
มีคําสั่งใหรับชําระหนี้กอนเจาหนี้อื่นๆ ได
เพื่อไมใหเกิดความยุงยากที่ตองดําเนินการทางศาล
สหกรณสวนใหญใชวิธีการเจรจา โดยใหสมาชิกผูกูไปเจรจา
ขอชําระหนี้กับเจาหนี้ในชั้นบังคับคดี และขอใหเจาหนี้ถอน
การบังคับคดี โดยสหกรณใหสมาชิกกูเ งินไปชําระหนีเ้ ปนกรณี
พิเศษ ทําใหทรัพยสินจํานองเปนหลักประกันการกูยืมตอไป
หากสหกรณดาํ เนินการเชนนีแ้ ลว สหกรณจะไดรบั
ชําระหนี้จํานองครบถวนแนนอน...
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สอ.นํารองทดสอบโปรแกรมเพื่อการยอมรับอยางเขมขน
เดือนเมษายน ก็นับวาเปน เดือนที่ 11 แลว จากที่ ชสอ. ไดทําสัญญาจางบริษัทเมโทรซิสเต็มส คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งโปรแกรม ระบบงานสหกรณออมทรัพยเพื่อสหกรณสมาชิก

ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ
ประธานกรรมการ ขสอ. กลาวถึงความ
คืบหนาของโครงการวา เมือ่ วันที่ 23 – 27
มีนาคม ที่ผานมา ชสอ.ไดอบรมวิธีการ
ใช ง านโปรแกรมสหกรณ อ อมทรั พ ย ให กั บ สหกรณ นํ า ร อ ง
เพื่ อ เตรี ย มการทดสอบระบบงานประกอบด ว ย ระบบงาน
ทะเบียนสมาชิก ระบบงานทุนเรือนหุนระบบงานสินเชื่อ ระบบงาน
เงินฝาก และระบบงานการเงิน จากบรรยากาศของการอบรม
ชสอ. ก็ตองขอขอบคุณ สอ.นํารองทุกสหกรณที่มีความมุงมั่น
ทุมเท ในการอบรม พรอมทั้งไดเสนอแนะเพิ่มเติมให บริษัทเมโทร
ซิสเต็มสฯ นําไปปรับปรุงแกไขเพือ่ จะไดโปรแกรมฯ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
กอนที่จะให สอ.นํารองไดใชงานจริงตอไป
8
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และเดือนเมษายน 2559 นี้ สอ.นํารองก็ไดเริ่มดําเนินการทดสอบโปรแกรมกันแลว ซึ่งเปนการทดสอบบนสภาพแวดลอมจริง คือ
ดําเนินการทดสอบ ณ สํานักงานของแตละสหกรณผานสายสัญญาณ Private Link โดยใชขอ มูล ณ ศูนยขอมูลคอมพิวเตอร ของ ชสอ. และ
จะมีการอบรมเพื่อเตรียมการทดสอบระบบงานเพิ่มเติม คือ ระบบงานประมวลผล ระบบงานบัญชีและงบประมาณ และระบบงาน ATM
โดยจะมีการอบรมฯ ระหวางวันที่ 20-22 เมษายน 2559 ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส

ชสอ. ใหการตอนรับ สอ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จก.

เขาศึกษาดูงาน

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการชสอ. และประธาน
คณะกรรมการเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ นายชั ย รั ต น ป น นวน
กรรมการเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ให ก ารต อ นรั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ร าช จํ า กั ด เข า ศึ ก ษาดู ง านโครงการ
จัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยฯ นําโดย นายประสาน
ชนาพงษ จ ารุ ประธานกรรมการสหกรณพรอมดวยคณะ ซึ่งในการ
ศึกษาดูงานครั้งนี้ ทางสหกรณใหความสนใจโปรแกรมระบบงานสหกรณ
ออมทรัพยเปนอยางมากและมีความประสงคเขารวมโครงการฯ เมื่อวันที่
4 เมษายน 2559
ªØÁ¹ØÁÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â ¨Ó¡Ñ´
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ศึกษาดูงาน ชสอ.

ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย
นายประดิษฐ หัสดี ดร.วิวัฒน แดงสุภา รองประธานกรรมการ
นายชัยรัตน ปนนวน เลขานุการ พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์ นายณฐกร
แกวดี กรรมการดําเนินการ นายอุทยั ศรีเทพ ดร.วันทนา บอโพธิ์
ผูตรวจสอบกิจการ และฝายจัดการ ชสอ. ใหการตอนรับคณะ
จากสหกรณออมทรัพยสํานักงานเลขานุการกองทัพบก จํากัด
และสหกรณออมทรัพยขาราชการกรมการรักษาดินแดน จํากัด
เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ. ดานการบริหารงานสหกรณ
ออมทรัพย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 ณ หองประชุม 601
สํานักงาน ชสอ.

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธาน
กรรมการ พรอมดวย นายณฐกร แกวดี
กรรมการดําเนินการ และฝายจัดการ ชสอ.
ให ก ารต อ นรั บ คณะสมาชิ ก สหกรณ จ าก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขตราด จํากัด รุนที่ 1 จํานวน 100 คน เขาเยี่ยมชมสํานักงานและศึกษาดูงาน ชสอ. พรอมรับฟง
บรรยาย เรื่องบทบาทหนาที่ของสมาชิกสหกรณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ หองประชุม 701 สํานักงาน ชสอ.

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ
ประธานกรรมการ พร อ มด ว ย
นายณฐกร แก ว ดี กรรมการ
ดํ า เนิ น การ และฝ า ยจั ด การ
ชสอ. ให ก ารต อ นรั บ คณะจาก
สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข
ระยอง จํากัด จํานวน 90 คน
เข า เยี่ ย มชมสํ า นั ก งานและ
ศึกษาดูงาน ชสอ. พรอมรับฟง
บรรยาย เรื่ อ ง การบริ ห ารงาน
ชสอ. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
ณ หองประชุม 701 สํานักงาน
ชสอ.
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ภาพกิจกรรม แสดงความยินดี

ครบรอบ 64 ป

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

ดร. เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ ประธานกรรมการ พร อ มด ว ย
นายอนันต ชาตรูประชีวิน ผูจัดการใหญ ชสอ. รวมแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 64 ป แหงการสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ
พรอมมอบเงินสนับสนุนบริจาค
เพือ่ การกุศลแกโรงพยาบาลสงฆ
และร ว มรั บ ฟ ง การสั ม มนา
“สหกรณ โ ปร ง ใสด ว ยบั ญ ชี
ต า ม วิ ถี ป ร ะ ช า รั ฐ ” เมื่ อ
วันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซพาเลซ กรุงเทพฯ

เปดสํานักงานใหม สอ.คุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จก.

ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ.
เขารวมงานและเปนประธานพิธีเปดสํานักงานใหมสหกรณ
ออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จํากัด จังหวัดสุรินทร
โดยมีนายสุพัฒน โพธิสาร ประธานกรรมการ พรอมดวย
คณะกรรมการสหกรณใหการตอนรับ เมือ่ วันที่ 12 มีนาคม 2559

ครบรอบ
39
ป
สอ.ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จก.
นายอนันต ชาตรูประชีวิน ผูจัดการใหญ ชสอ. รวมพิธีทําบุญเลี้ยงพระ พรอมมอบดอกไมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 39 ป สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ อาคารสํานักงาน ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ
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- หนา 12 -

CSR ออมทรัพย..เพือ่ สังคม

CSR ออมทรัพย..เพ�่อสังคม

- หนาพ12
สหกรณ์อใดอยากร่
อมทรัพย์วโมเป็
รงพยาบาลแพร่
กัด ออมทรั
นส่วนหนึ่ งในจํา“CSR
ย์..เพื- ่อสังคม” สามารถส่
งภาพกิพจย์กรรมพร้
ยดมาได้ที่
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มทรัพย..เพือ่ สังคม

CSR ออมทรัพ

สหกรณ์ใดอยากร่วมเป็ นส่วนหนึ่ งใน “CSR ออมทรัพย์..เพ
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ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เปน
ประธานในพิธเี ปดโครงการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณออมทรัพยภาค
โดย ชสอ. รวมกับชมรมสหกรณออมทรัพยกรุงเทพฯ พื้นที่ 1 และ
พื้นที่ 2 จัดขึ้น เพื่อใหสหกรณไดรับทราบถึงภารกิจของ ชสอ.
ความรูทางวิชาการ ความเขาใจเกี่ยวกับ “การทวงถามหนี้ตาม
กฎหมายใหม และการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ภาคปฏิบัติ” และรวมกิจกรรม
สรางความสัมพันธอันดีระหวางกัน โดยมี
รศ.ทพ. สุรินทร สูอําพัน ประธานชมรม
สหกรณออมทรัพยกรุงเทพฯ พื้นที่ 1 และ
พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานชมรม
สหกรณออมทรัพยกรุงเทพฯ พื้นที่ 2 กลาว
ตอนรับผูเขารวมสัมมนาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559
ณ โรงแรมปทุมธานี เพลส อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ชสอ. จัดสัมมนา

สมาชิก กทม. พื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2

ชสอ. มอบเครื่องไมโครเวฟ

ตอบแทนสมาชิก
สหกรณออมทรัพย
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ จํากัด

สหกรณออมทรัพยครูนนทบุรี จํากัด

สหกรณออมทรัพย
กรมควบคุมโรค จํากัด

สหกรณออมทรัพย
กรมสุขภาพจิต จํากัด

สหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง จํากัด สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบเครื่องไมโครเวฟใหแกสหกรณออมทรัพย ไดแก สหกรณออมทรัพย
กรมราชทัณฑ จํากัด สหกรณออมทรัพยครูนนทบุรี จํากัด สหกรณออมทรัพยกรมควบคุมโรค จํากัด สหกรณออมทรัพยกรมสุขภาพจิต
จํากัด สหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง จํากัด และสหกรณออมทรัพยพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํากัด เพื่อเปนการแทน
คําขอบคุณสหกรณสมาชิกที่มีความศรัทธาใน ชสอ. และใชบริการธุรกรรมกับ ชสอ. มาอยางตอเนื่อง เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผานมา
ªØÁ¹ØÁÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â ¨Ó¡Ñ´

13

ประกาศชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณออมทรัพยดีเดน
และนักสหกรณออมทรัพยดีเดน ประจําป 2558
ตามที่ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ไดจดั การคัดเลือกสหกรณออมทรัพยดเี ดนและนักสหกรณออมทรัพย
ดีเดน ประจําป 2558 ซึง่ ไดเชิญชวนใหสหกรณสมาชิกเขารับการคัดเลือกสหกรณออมทรัพยดเี ดน และเสนอชือ่ ผูท เี่ หมาะสมเขารับการ
คัดเลือกนักสหกรณออมทรัพยดีเดน คณะกรรมการไดพิจารณาคัดเลือกสหกรณออมทรัพย และบุคคลที่เหมาะสม ดังนี้

สหกรณออมทรัพยดีเดน
ÃÒ§ÇÑÅÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â ÃÐ´Ñº´Õà´‹¹ (¢¹Ò´ãËÞ‹ÁÒ¡)
1. สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยครูมุกดาหาร จํากัด
3. สหกรณออมทรัพยครูลําปาง จํากัด
4. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จํากัด
ÃÒ§ÇÑÅÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â ÃÐ´Ñº´ÕÁÒ¡ (¢¹Ò´ãËÞ‹ÁÒ¡)
1. สหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยครูระยอง จํากัด
ÃÒ§ÇÑÅÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â ÃÐ´Ñº´Õ (¢¹Ò´ãËÞ‹ÁÒ¡)
สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
ÃÒ§ÇÑÅÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â ÃÐ´Ñº´Õà´‹¹ (¢¹Ò´ãËÞ‹)
1. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด
ÃÒ§ÇÑÅÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â ÃÐ´Ñº´Õ (¢¹Ò´ãËÞ‹)
1. สหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จํากัด
ÃÒ§ÇÑÅÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â ÃÐ´Ñº´Õà´‹¹ (¢¹Ò´¡ÅÒ§)
1. สหกรณออมทรัพยนครหาดใหญ จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยกองพลทหารปนใหญ จํากัด
ÃÒ§ÇÑÅÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â ÃÐ´Ñº´ÕÁÒ¡ (¢¹Ò´¡ÅÒ§)
สหกรณออมทรัพยพนักงาน บมจ. เครื่องสุขภัณฑอเมริกันสแตนดารด (ประเทศไทย) จํากัด
ÃÒ§ÇÑÅÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â ÃÐ´Ñº´Õ (¢¹Ò´¡ÅÒ§)
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสุโขทัย จํากัด
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นักสหกรณออมทรัพยดีเดน
ไมมีผูผานการคัดเลือก

สาขานักวิชาการ
สาขานักบริหาร

¹Ñ¡ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â ÃÐ´Ñº´Õà´‹¹
1. นายวีระพงษ ทองผา
2. นายธานี กอบุญ

ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูมุกดาหาร จํากัด
ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด

¹Ñ¡ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â ÃÐ´Ñº´Õ
1. นายประสาน ชนาพงษจารุ
2. รองศาสตราจารย ทันตแพทย ทะนง ฉัตรอุทัย
3. นายณัฐวุฒิ ไชยชูลี
4. นายปรีชา คงทอง
5. ดาบตํารวจ วรานนท รักษหนู
¹Ñ¡ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â ÃÐ´Ñº´Õà´‹¹
นางฉวีวรรณ ฝนตะ

ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด
ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด
ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยนครหาดใหญ จํากัด
รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จํากัด
รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด

สาขานักปฏิบัติการ
ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

¹Ñ¡ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â ÃÐ´Ñº´ÕÁÒ¡
นางเยาวเรศ พูลทวี

ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสังวาลย จํากัด

¹Ñ¡ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â ÃÐ´Ñº´Õ
นางสิรินทิรา ชัยบุรินทร

รองผูจัดการ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด

ขาวประชาสัมพันธ
ชสอ. ขอเชิญสหกรณสมาชิก แตงตั้งผูแทนสหกรณ
เขารวมประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 ของ ชสอ.
วันเสารที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร
ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ªØÁ¹ØÁÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â ¨Ó¡Ñ´
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อัตราดอกเบี้ย
ตั๋วสัญญาใชเง�น และ เง�นฝากประจํา

รุน “7 วัน และ 14 วัน”

ออมทรัพยกับ ชสอ. ดอกเบี้ยสูง.. ตั้งแตวันที่ 12 เมษายน 2559
อัตราดอกเบี้ยรอยละตอป
ระยะเวลา 7 วัน
ระยะเวลา 14 วัน
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35

วงเงิน
1 ลานบาทขึ้นไป
10 ลานบาทขึ้นไป
20 ลานบาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยเง�นกู
ประเภทเงินกู
ระยะสั้น
ระยะปานกลาง
ระยะยาว

อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ อัตราดอกเบี้ยสุทธิกรณีหักเฉลี่ยคืน
4.60%
4.43%
5.05%
4.86%
5.15%
4.95%

ชําระคืน (เดือน)
12
36
100

ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เปนตนไป
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจํากัด
อันดับความนาเชื่อถือองคกร “A- / Stable” ประเมินโดย บร�ษัท ทร�สเรทติ�ง จํากัด
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